
1 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám: 85-3/2016. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. március 30-án 

18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről 

Az ülés helye: Községháza Lovászpatona 

Jelen vannak:   a./ Képviselő-testületi tagok: 
Pintér Imre polgármester, Tóth Szabolcs alpolgármester, Gróf János, 
Kiss Ferenc, Lakatos Károly Sándorné,  Nagy László, Weiszné Sós Éva   
képviselők 

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: 
 Dr. Reichert László aljegyző, 
 Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető 
 
 

I. Napirend előtt:  

Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselő-
testület valamennyi tagja jelen van, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Ezt 
követően szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendet. (Meghívó a jkv. 1. számú 
melléklete) 
A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el: 

Napirend:  
 
1./ A települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról szóló önkormányzati  
    rendelet módosítása 
    Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
2./ A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet  
    módosítása 
    Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
3./ Közbeszerzési terv elfogadása 
     Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
4./ Kristályvölgy Faluközösség pályázatának ismertetése 
     Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
5./ A Pápai Tankerületi Központ fenntartásában működő Lovászpatonai Bánki Donát  
     Általános Iskola Vajda Péter Tagintézmény megszüntetésének véleményezése 
     Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
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II. Napirend tárgyalása:  
 
1./ A települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról szóló önkormányzati  
    rendelet módosítása 
    Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 

(Előterjesztés a meghívó melléklete.) 
 
Pintér Imre polgármester: 2013-ban még több fajta szociális kölcsön szerepelt az 
önkormányzat rendeletében, adtak temetésre és első buszbérlet megvásárlásra is. Mindkét 
esetben rosszak voltak tapasztalatok a visszafizetést illetően, ezért a szociális rendelet 2015. 
évi átfogó felülvizsgálatakor ezek a támogatási formák ki is maradtak a rendeletből. A 
temetési kölcsön esetében indokoltnak tartja ennek felülvizsgálatát, mivel a köztemetés 
intézménye miatt egyre többen hárítják hozzátartozójuk eltemetését az önkormányzatra, mivel 
egyösszegben azt kifizetni nem tudják. A pápai járásban egyedül Pápa önkormányzatánál 
találtak a temetési kölcsönre példát 60 ezer forintos összegben, ami legalacsonyabb temetési 
költség mintegy fele.  Amennyiben egyetértenek a képviselők a temetési kölcsönnel javaslatot 
kér annak összegére is.  
 
Lakatos Károly Sándorné képviselő: véleménye szerint megtehetnék, hogy a reális temetési 
költségnél kevesebbet adnak, de ez csak odavezetne, hogy a rászorultak  nem tudják fedezni a 
temetés költségeit és kénytelenek lennének köztemetést kérni.    
 
Gróf János képviselő: Ő is azon a véleményen van, hogy nincs értelme a legolcsóbb temetés 
költségénél kisebb támogatást adni.  
 
Pintér Imre polgármester: maradjon akkor az előterjesztés szerinti 120.000,-Ft-os összeg, a 
visszafizetési időt a pápai gyakorlattal szemben 12 hónapban javasolja megállapítani. Az 
előterjesztés további részét változatlanul bocsátja szavazásra.  
 
Az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – a következő rendeletet alkotta:  
 

 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

3/2017. (IV. 3.) önkormányzati rendelete  
a települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról szóló  3/2015.(II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
(a rendelet szövege mellékelve) 

 
 2./ A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
    Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 

(Előterjesztés a meghívó melléklete.) 
 
Pintér Imre polgármester: Az urnafalban lévő urnafülkék megváltási árát és időtartamát 
illetően is kitekintést tettek a környéken. általában 20-25 ezer forint körüli a megváltási ár és 
20-25 év az időtartam. Dönthetnének úgy is, hogy a fülkéket lezáró gránitlapot az egységes 
megjelenés érdekében az önkormányzat elkészítteti és ennek árát is beépíti a megváltási árba. 
A mintegy 30 x 30 cm méretű gránit lap költsége hétezer forint körüli. Úgy gondolja, hogy 
nem indokolt a lapok előre való legyártatása, mert az nem jelent komoly költséget az 
eltemettetőnek, és az egységesség hiánya sem rejt különösebb veszélyeket esztétikai 
szempontból, hiszen a sírkőkészítők mind megfelelő minőségű anyagokkal dolgoznak.   
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Lakatos Károly Sándorné képviselő: javasolja, hogy 25 ezer forint legyen 25 évre az 
urnafülke megváltása, ahogyan az előterjesztésben is van.  
 
Az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotta:  
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2017. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló  
7/2014. (VI. 18.) önkormányzati rendelet 

 módosításáról 
 (rendelet szövege mellékelve) 

 
 
3./ Közbeszerzési terv elfogadása 
     Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 

(Előterjesztés a meghívó melléklete.) 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2017. (III. 30.) határozata az Önkormányzat 2017. évi összesített 
közbeszerzési tervéről  

 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése 
alapján elfogadja Lovászpatona Község Önkormányzata nemleges 
tartalmú 2017. évi összesített közbeszerzési tervét e határozat 
melléklete szerint azzal, hogy az év közben bekövetkező változásokra 
tekintettel a közbeszerzési tervet módosítani kell.   
  
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Kristályvölgy Faluközösség pályázatának ismertetése 
     Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 

(Előterjesztés a meghívó melléklete.) 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
19/2017. (III. 30.) határozata a Humán szolgáltatások fejlesztése 
térségi szemléletben (EFOP-1.5.2-16) elnevezésű pályázat 
benyújtásáról és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás 
aláírásának jóváhagyásáról  

 
1./ Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben 
(EFOP-1.5.2.-16) elnevezésű pályázat benyújtása és az ehhez 
kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása” tárgyú 
előterjesztést és támogatja a megvalósítani kívánt pályázatot, annak 
benyújtásával egyetért.  
2./ Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Pintér Imre polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedéseket megtegye és a pályázat benyújtásához 
szükséges konzorciumi megállapodást aláírja.  
 
Felelős: Pintér Imre polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
5./ A Pápai Tankerületi Központ fenntartásában működő Lovászpatonai Bánki Donát     
Általános Iskola Vajda Péter Tagintézmény megszüntetésének véleményezése 
     Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 

(Előterjesztés a meghívó melléklete.) 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
20/2017. (III. 30.) határozata a Pápai Tankerületi Központ 
fenntartásában működő Lovászpatonai Bánki Donát Általános 
Iskola Vajda Péter Tagintézmény megszüntetésének 
véleményezéséről 

 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Pápai Tankerületi Központ 
fenntartásában működő Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola 
Vajda Péter Tagintézmény megszüntetésének véleményezése tárgyában 
készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
1.) A Képviselő-testület a Pápai Tankerületi Központ fenntartásában 
működő Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola Vajda Péter 
Tagintézmény megszüntetésével egyetért, azt támogatja.   
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
döntésről a Pápai  Tankerületi Központ igazgatóját értesítse.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pintér Imre polgármester 
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Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 18,55 órakor 
bezárta. 

K.m.f. 

 

 
Pintér Imre Horváth Mária  

polgármester jegyző 
 
 
 
 

dr. Reichert László 
aljegyző 


